بيمهنامه ریسکهای تکميل شده ساختمانی )(C.E.C.R
شماره بيمهنامه:

براساس پيشنهاد كتبي بيمهگذار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه "ما" كه از اين پس بيمهگر ناميده
ميشود تسليم گرديده) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمهگذار و ساير اظهارات كتبي او كهه بهه
منظور درج در بيمهنامه صورت ميگيرد ،بيمهگر خسارت وارد به مورد بيمه و متوجه به بيمهگهذار را (درصهورتي كهه هي بيمهه را در
زمان مقرر پرداخت كرده باشد) به موجب اين بيمهنامه و با رعايت استثنائات ،مقررات و شرايط منهدرج در نن و يها منهدرج در الحهايي
هاي مربوط تا ميزان پيشبيني شده در زير جبران خواهد كرد.
بدينوسيله بيمهگر با بيمهگذار موافقت مينمايد هرگاه تمام يا بخشي از ايالم مذكور در جدول مشخصات به علل زير با خسهارت مهادي
غير يابل پيشبيني و ناگهاني مواجه شود:
الف) نتشسوزي ،رعد و برق ،انفجار ،برخورد وسيله نقليه زميني يا نبي .
ب ) برخورد هواپيما و يا هرگونه وسيله نقليه هوايي و يا اشيايي كه از ننها سقوط كند.
ج) زلزله ،نتشفشان و زلزله دريايي .
د) طوفان (باد با سرعت بيش از  26كيلومتر بر ساعت) .
ه) سيل يا طغيان نب  ،امواج دريا يا نب .
و) نشست ،زمين لغزه  ،لغزش صخره و يا هر گونه ركت ديگر زمين .
ز) سرما  ،بهمن ،يخبندان .
ح) خرابكاري غير گروهي .
به نحوي كه مستلزم تعمير و يا تعويض يطعه يا يطعهات گهردد و اد هه در دوره اعتبهار منهدرج در جهدول مشخصهات بيمههنامهه يها
تمديدهاي بعدي اتفاق افتاده باشد ،درصورت پرداخت ي بيمه از سوي بيمهگذار و يبول نن از سوي بيمهگر ،بيمهگر متعهد است كهه
اتالف يا خسارت وارد به مورد بيمه را نقداً و يا به صورت جايگزيني ،تعويض يا تعمير يطعات به شرط نن كه در هر اد هه يها مجمهو
وادث از مبالغ تعيين شده در جدول مشخصات بيمهنامه يا الحاييهاي منضم به نن تجاوز نكند ،جبران نمايد.
استثنائات
بيمهگر در موارد زير زيان وارد به بيمهگذار را جبران نخواهد كرد :
 .1فرانشيز مذكور در جدول مشخصات در هر اد ه .
 .2اتالف يا نسيبديدگي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از :
الف) جنگ ،هجوم ،عمل دشمن خارجي ،عمليات خصمانه (خواه جنگ اعالم شده يا نشده باشد) ،جنگ داخلي ،ياغيگري  ،بلوا ،انقالب
يا ييام ،شورش  ،اعتصاب كارگران يا تعطيلي كارخانه از طرف كارفرما درمقابله با اعتصاب كارگران ,جنبشهاي دسته جمعي ,در دست
گرفتن يدرت به وسيله يواي نظامي يا از طريي غير يانوني يا از طرف اشخاصي با سوء نيت كه به نام يا با ارتباط با هر گونهه تشهكيالت
سياسي انجام گيرد ،توطئه ،توييف ،ضبط و مصادره يا خرابي ،يا خسارت وارد به اموال ،بنا بهه دسهتور دولهت عملهي يها يهانوني (DE
) JURE OR DE FACTOيا هر مقام صال يتدار عمومي.
ب) واكنشهاي هستهاي يا نلودگيهاي ناشي از تشعشعات هستهاي و راديواكتيو .
ج ) عمل يا سهلانگاري عمدي بيمهگذار يا كاركنان وي.
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چنانچه در جريان مرا ل يانوني ،تعقيب دعوي يا هرگونه دادرسي ديگر ،بيمهگر به اتكاء مقررات بند (الف) مهذكور در بها اعهالم دارد
كه از بين رفتن ،خرابي ،زيان يا مسئوليت قويي مشمول اين بيمه نيست ،ا بات اين كه چنين مواردي مشمول بيمه ميباشد به عهده
بيمهگذار است.
 .3اتالف ،نسيبديدگي يا هزينههاي ناشي از عيب ذاتي ،تخريب تدريجي ،انبساط يا انقباض موارد بيمهه شهده در ا هر تغييهرات
درجه رارت هوا .
 .4اتالف يا نسيبديدگي ناشي از يصور بيمهگذار در فظ و نگهداري و انجام تعميرات مورد بيمه .
 .5اتالف يا نسيبديدگي غير مستقيم از هر يبيل و به هر صورت.
شرايط عمومي
 -1مسئوليت بيمهگر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمهنامه مشروط بر اين است كه بيمهگذار مقهررات بيمههنامهه را رعايهت
كرده و به سئوا ت مطرح شده در پرسشنامه به درستي پاسخ داده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
 -2جدول مشخصات جزء ينفك بيمهنامه محسوب ميشود و اصطالح" اين بيمهنامه " در هر كجاي ايهن يهرارداد كهه بهه كهار رود
شامل جدول مشخصات نيز خواهد بود.
هر واژه يا اصطال ي كه در يك يسمت از بيمهنامه يا جدول مشخصات به معناي خاصي به كار برده شود ،در سراسهر بيمههنامهه داراي
همان معني خواهد بود.
 -3بيمهگذار بايد به منظور جلوگيري از اتالف و يا نسيب ديدگي اموال بيمه شده به هزينه خود كليه ا تياطههاي زم را بهه عمهل
نورد و توصيههاي معقول بيمهگر را انجام دهد و مقررات يانوني و توصيههاي كارخانه سازنده را رعايت كند .
 -4الف) نمايندگان بيمهگر ميتوانند در هر زمان مناسب ،موضو بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي يرار دهند و بيمهگذار موظف اسهت
كليه اطالعات ضروري را در اختيار نمايندگان بيمهگر بگذارد.
ب) بيمهگذار ملزم است هرگونه تغيير در موضو بيمه را بالفاصله به وسيله فكس يا نامه به نگاهي بيمهگر برسهاند و بهه هزينهه خهود
كليه ايدامهاي ا تياطي زم را با توجه به اوضا و ا وال معمول دارد .درصورت لزوم به تبع اين تغييرات نسبت به دود تامين يا ي
بيمه تجديد نظر به عمل خواهد نمد.
بيمهگذار نبايد در موضو بيمه تغييراتي ايجاد كند كه منجر به تشديد خطر شود مگر نن كه موافقت كتبهي بيمههگهر را كسهب كهرده
باشد.
 -5درصورت ويو هر گونه اد هاي كه بر طبي اين بيمهنامه ممكن است موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمهگذار بايد :
الف) بالفاصله بوسيله تلفن يا فكس مراتب را با ذكر نو و دود خسارت به نگاهي بيمهگر برساند و كتبا" نيز نن را مهورد تائيهد يهرار
دهد.
ب) به منظور جلوگيري از گسترش دامنه اتالف يا نسيبديدگي ,كليه ايدامهايي را كه براي وي امكان دارد به عمل نورد.
ج) يسمتهاي خسارت ديده را به همان ال فظ كند و به منظور رسيدگي دراختيار نماينده يا كارشناس بيمهگر يرار دهد.
هـ) در صورتي كه اتالف يا نسيبديدگي معلول سريت ساده و يا سريت با شكست رز باشد مراجع انتظامي را مطلع سازد .بيمهگر در
اد ه به وي اطال داده نشهده باشهد ,تعههدي نخواههد

هيچ موردي در يبال اتالف يا نسيبديدگي كه ظرف مدت 41روز پس از ويو
داشت.
پس از ننكه بيمهگذار برطبي شرايط با ويو خسارت را به اطال بيمهگر رساند ,در مورد خسارتهاي جزئي كه دود نن توسهط بيمهه
گر تعيين و ابالغ ميشود ميتواند نسبت به تعمير و يا تعويض ايدام كند ،در ساير موارد بايد به نماينده بيمهگر فرصهت داده شهود كهه
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اد هه،

يبل از هرگونه تعمير يا تغييري ،خسارت را مورد رسيدگي يرار دهد .هرگاه نماينده بيمهگر ظرف مهدت معقهول پهس از ويهو
خسارت را مورد رسيدگي يرار ندهد ،بيمهگذار ي دارد نسبت به تعمير يا تعويض يسمتهاي خسارت ديده ايدام كند.
هيچگونه عاملي نميتواند مانع از انجام هرگونه ايدام ضروري بيمهگذار در جهت فعال نگه داشتن مورد بيمه گردد.
چنانچه موارد خسارت ديده به مويع و به نحو مناسب تعمير نشود ،تامين بيمهگر نسبت به نن يطع ميگردد.
 -6بيمهگذار متعهد است به هزينه بيمهگر ،ايداماتي را كه بيمهگر به منظور فظ قوق خود و دريافت غرامات پرداختي از اشهخا
الث (بجز كساني كه تحت اين بيمهنامه بيمه شدهاند) زم ميداند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام نن را بدههد .غرامهاتي كهه
ممكن است جبران نن مورد درخواست بيمهگر يرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمهگر مستقيما" پرداخته است يا غرامهاتي
كه بر طبي اصل يائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمههنامهه پرداختهه اسهت هي مطالبهه نن را دارد .ايهدامات
مذكور در اين بند ممكن است يبل از پرداخت خسارت به بيمهگذار يا بعد از نن زم تشخيص داده شود يا مورد درخواسهت يهرار
گيرد.
 -7الف) هرگاه پيشنهاد يا اظهارات ارائه شده از طرف بيمهگذار غير وايعي باشد و يا خسارتي از روي تقلب يا به طور اغراقنميز اعالم
شده باشد و يا در جهت ا بات ادعاي فوق اظهارات يا اطالعات نادرستي ارائه شود ،در نن صورت ايهن بيمههنامهه از درجهه اعتبهار
سايط است و بيمهگر مسئول پرداخت غرامت تحت اين بيمهنامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بيمهگر درخصو

خسارتي از خود سلب مسئوليت كند ،چنانچه ايامه دعوي ظرف مدت شهش مهاه و يها درصهورت ارجها

موضو به كارشناس طبي شرايط بند ( )9اين بيمهنامه ،ظرف مدت  3ماه پس از اعالم رأي از طرف كارشناس يا سركارشهناس ايهدامي
يانوني از سوي بيمهگذار صورت نگيرد ،كليه قوق ناشي از بيمهنامه منتفي خواهد شد.
 -8بيمهگذار ميتواند اين بيمهنامه را در هر زمان كه مايل باشد فسخ كند ،در نن صورت بيمهگر ي بيمه را براساس نرخ كوتاه مهدت
براي مدت اعتبار بيمهنامه محاسبه خواهد كرد .بيمهگر نيز ميتواند با اخطار يك هفتهاي اين بيمهنامهه را فسهخ نمايهد ،در نن صهورت
بيمهگر موظف است ي بيمه دريافتي را نسبت به مدتي كه مورد بيمه تحت پوشش نميباشد ،پس از كسر هزينههاي كارشناسهي بهه
بيمهگذار مسترد دارد.
 -9هرگونه اختالف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمهنامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بيمهنامه) موضو به كارشناسي كه
كتبا" با توافي طرفين برگزيده ميشود ارجا خواهد شد.
اگر طرفين نسبت به كارشناس وا د به توافي نرسند ،موضو اختالف به دو كارشناس كه توسط طرفين ،ظرف مدت يك مهاه از تهاريخ
درخواست كتبي طرف ديگر انتخاب ميشود ارجا خواهد گرديد.
درصورتي كه كارشناسان مزبور به توافي نرسند يبل از بررسي ماهوي موضهو اخهتالف ،كارشناسهان ,كارشهناس سهومي را بهه عنهوان
سركارشناس كتبا" انتخاب خواهند كرد  .جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد .يبل از اعالم نظر كارشناسان
هيچ دعوايي عليه بيمهگر درمراجع يضايي يابل طرح نميباشد.
 -41اگر در زمان ادعاي خسارت مشمول اين بيمهنامه ،براي جبران خسارت يا دعاوي اشخا الث ،بيمهنامه ديگري نيز وجود داشهته
باشد ،بيمهگر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
مقـررات
شرط  – 1مبلغ بيمه شده :
به موجب اين بيمهنامه مبلغ بيمه شده مندرج در جدول مشخصات نبايستي كمتر از ارزش جايگزيني ايالم بيمه شده با ايالم جديهد از
همان نو و ظرفيت مشتمل بر مواد ،دستمزدها ،كرايه ،قوق و عوارض گمركي باشد.
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بيمهگذار متعهد است درصورت نوسانات عمده در دستمزدها يا ييمتها مبلغ مورد بيمه را افهزايش يها كهاهش دههد .ايهن افهزايش يها
كاهش فقط زماني نافذ است كه به وسيله بيمهگر در بيمهنامه بت شود.
اگر مبلغ بي مه شده كمتر از ارزش فوق باشد ،خسارت به تناسب مبلغ بيمه شده به مبلغي كه ميبايست بيمه ميشهد كهاهش
مييابد .درصورتي كه ايالم خسارت ديده بيش از يك مورد باشد ،اين شرط نسبت به هريك از ننها به طهور جداگانهه اعمهال مهيشهود
(ماده ده يانون بيمه).
شرط  – 2اساس پرداخت خسارت :
درصورت بروز اتالف يا نسيبديدگي ،مبناي پرداخت خسارت تحت اين بيمهنامه به شرح زير ميباشد :
الف) در صورتي كه نسيب وارده يابل تعمير باشد ،هزينه تعميرات ضروري به منظور بازگرداندن ايالم خسارت ديده به الت بالفاصهله
يبل از اد ه پس از كسر بازيافتي (به استثناي هزينه برداشت ضايعات) .
ب) درصورت خسارت كلي:
ارزش جايگزيني ايالم مورد بيمه درصورتي كه خسارت درطول مدت مندرج در جدول مشخصات اتفاق افتاده باشد.
ارزش وايعي ايالم بالفاصله يبل از ويو اد ه پس از كسر ارزش بازيافتي و هزينه استهالک مناسب ،محاسبه خواهد شد.
در هر ال جبران نن مقدار از هزينههايي كه بيمهگذار ميبايستي متحمل شود و تا اندازهاي كه مشمول مبلهغ مهورد بيمهه مهيباشهد
منوط به رعايت شرايط و مقررات مذكور در بيمهنامه است.
بيمهگر تنها زماني هزينهها را پرداخت خواهد كرد كه صورتحسابها و اسناد و مدارک دريافتي هاكي از انجهام تعميهرات يها تعهويض و
برگرداندن ننها به صورت اوليه بوده و مورد يبول بيمهگر يرار گرفته باشد.
نسيبهايي كه يابل تعمير است ،تعمير خواهد شد .چنانچه هزينههاي تعمير نسيبديهدگي برابهر يها بهيش از ارزش ايهالم بيمهه شهده
بالفاصله يبل از ويو اد ه باشد خسارت براساس شرط "ب" با پرداخت خواهد شد.
بيمهگر هزينههاي برداشت ضايعات متعايب ويو هر اد ه را تحت اين بيمهنامه براساس شرط ( )3مشروط بر نن كه مبلغ جداگانهاي
در جدول مشخصات براي نن در نظر گرفته شده باشد ،پرداخت خواهد كرد.
هرگونه هزينه تعميرات مويت درصورتي مورد يبول بيمهگر خواهد بود كه جزء هزينههاي تعميرات نههايي بهوده و از كهل هزينههههاي
تعمير تجاوز نكند.
هزينه هرگونه تغييرات ،اضافات و يا بهسازي تحت پوشش اين بيمهنامه نميباشد.
شرط  -3گستره پوشش :
با در نظر گرفتن اين كه بيمهگذار ي بيمه اضافي مورد توافي را پرداخت كرده باشد ،جبران اتالف يا نسيب وارده جز ننچهه
كه تحت پوشش اين بيمهنامه ميباشد ،هزينه برداشت ضايعات و همچنين يسمتهايي كه يابل استفاده نبوده و بايد تخريهب گهردد را
نيز در بر ميگيرد .چنانچه بيمهگذار طبي يانون و مقررات ملزم به انجام پاكسازي يا تخريب گردد ،هزينههاي مربهوط هداكثر تها هد
غرامت تعيين شده در جدول مشخصات در هر اد ه تحت پوشش خواهد بود.

()4

